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LOw-cARBON hEATING  
IS ThE KEy TO 
SuSTAINABLE DEVELOpMENT

Air and ground source heat pumps have the potential to reduce your 
home’s cO2 emissions by up to 50% and can act as your individual 
contribution to the commitment to source 20% of European energy 
from renewable sources by 2020.

With the twin goals of reducing 
costs and maximizing 
sustainability, pressures on building 
design, operation and performance 
continue to grow. Today’s trend 
towards low-energy building or so 
called nearly zero energy buildings 
reflects radical changes in the 
way buildings are being designed 
and constructed to reduce their 
environmental impact. 

More than a quarter of Europe’s 
CO2 emissions come from heating, 
lighting and running appliances 
in our homes. 80% of this is 
attributed to our space heating and 
hot water alone. Clearly, we must 
find alternatives and more efficient 
means of heating our homes and 
water.

Heat pumps harvest energy stored 
in the ground, air or water and 
convert it into an environmentally 
sustainable indoor climate for the 
building. Because no fossil fuels are 
burnt, heat pumps are extremely 
environmentally friendly and help 
you achieve your emissions targets.

BREZOGLJIČNO OGREVANJE  
JE KLJuČ  
DO TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Zračne in geotermalne toplotne črpalke imajo potencial zmanševanja izpustov 
cO2 vašega doma za do 50 % in so vaš individualni prispevek k zavezi Evropee 
za pridobivanje 20% energije iz obnovljivih virov do leta 2020,

Z dvojnim ciljem zmanjševanja 
stroškov in povečanja trajnost 
rastejo pritiski na načrtovanje 
objektov, njihovo obratovanje 
in zmogljivosti. Današnji trend 
nizkoenergijskih in t.i. skoraj 
energijsko nevtralnih objektov se 
odraža v radikalnih spremembah 
v načinu načrtovanja in gradnje 
objektov, ki naj zagotavljajo 
zmanjševanje vpliva na okolje.

Več kot četrtina izpustov CO2 v 
Evropi nastane v naših domovih 
z ogrevanjem, razsvetljavo in 
obratovanjem elektirčnih naprav Od 
teh je 80% povezanih z ogrevanjem 
in pripravo tople sanitarne vode. 
Očitno smo primorani poiskati 
alternativne in bolj učinkovite 
načine za ogrevanje naših domov 
in sanitarne vode.

 

Toplotne črpalke zajemajo energijo, 
shranjeno v tleh, zraku ali vodi in 
jo pretvorijo v okoljsko trajnostno 
notranjo klimo v objektu. Ker pri 
tovrstnem ogrevanju ni izgorevanja 
fosilnih goriv, so toplotne črpalke 
izjemno okolju prijazne, ne 
povzročajo lokalnih izpustov CO2 in 
vam omogočajo doseganje ciljnega 
zmanjšanja emisij.
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ZGODBA NAŠE ZNAMKE

ROJENA NA 
ŠVEDSKEM 

Thermia se je začela kot strast enega 
moža. Daljnega leta 1889 je per 
Anderson začel razvijati ene izmed 
prvih energijsko učinkovitih štedilnikov 
za kuhanje, ogrevanje in toplo vodo.

Do leta 1923 je njegov posel dozorel, 
da je ustanovil tovarno Thermia.
Vse od takrat nas vodi prvotna vizija 
ustanovitelja: “Produkti, ki jih izdelamo, 
morajo biti ne le najboljši v svojem času, 
temveč korak pred časom - znova in 
znova.”

Leta 1973, v vrhuncu globalne naftne 
krize, je Thermia lansirala prvo toplotno 
črpalko z integriranim grelnikom 
sanitarne vode. Od takrat dalje smo 
100% predani razvoju, izpopolnjevanju, 
proizvodnji in raziskovanju superiornih 
toplotnih črpalk. 

preberite več o naši zgodovini na
story.thermia.com

OBNOVLJIVA ENERGIJA

OKOLJu pRIJAZNO
OGREVANJE IN hLAJENJE
Kot neomejeni vir obnovljive energije za vsak dom je potrebno razmišljati 
o toplotnih črpalkah že v začetnih stopnjah načrtovanja gradnje novega ali 
adaptacije obstoječega objekta. Vključitev obnovljive energije za ogrevanje in 
hlajenje v vaš projekt bo znatno zmanjšala letno porabo energije, obratovalne 
stroške in vaš ogljični odtis.

Osnovni princip je tako preprost, kot brilijanten: vzemite brezplačno energijo, 
ki je na voljo v zraku ali zemlji - in jo pretvorite v toploto za vaš dom. 

Zračne toplotne črpalke delujejo na preprostem principu: energijo iz zunanjega 
zraka preko hladilniškega procesa prečrpajo v toplo vodo v vašem ogrevalnem 
sistemu. Energija, shranjena v zraku je preprosto izločena in uporabljena za 
ogrevanje, toplo vodo in hlajenje. Na ta način nam narava zagotavlja popolno 
notranje udobje na varčen način, skoraj brez negativnega vpliva na okolje.

hladno poleti
Poleti se proces preprosto 
obrne. Toplotna črpalka 
sprejema toploto iz objekta in jo 
- perko hladilniškega procesa in 
kompreosrja, enake tehnologije 
kot v vašem hladilniku - odstrani 
in zagotovi hlajenje.

Toplo pozimi
Toplotna črpalka koncentrira 
energijo na nizki ravni iz zraka in 
ji dvigne na višjo temperaturno 
raven. Toplota je nato prenešena 
na ogrevalni sistem v objektu, 
bodisi radiatorje, talno gretje ali 
ventilatorske konvektorje.

-20 °c
+23 °c

+30 °c
+23°c
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OGREJTE VAŠ DOM  
Z ENERGIJO IZ ZRAKA   

Thermia Atec  

Na voljo v moči: 6, 9, 13, 16, 18 kW 

Električni priklops: 400V 3N 

Thermia Atec  

Na voljo v moči: 6, 9, 13, 16 kW 

Električni priključek: 230V 1N

Thermia Atec je na voljo s tremi vrstami notranje enote: Standard, Plus in Total in 

omogoča kaskadno povezavo do 36 kW

75%
potrebe po toploti

zagotavlja obnovljiva 
energija

Thermia Atec:  
zanesljiva in učinkovita toplotna 

črpalka zrak-voda s koreninami v 
enem od najhladnejših evropskih 

podnebij - na Švedskem..

Energijski razred v skladu z Eco-Design Direktivo 811/2013:

A++

A++ Kadar je toplotna črpalka del integriranega sistema

Kadar je toplotna črpalka edini generator toplote

Ker je zrak neomejeno dostopen povsod 
okoli nas, imajo zračne toplotne črpalke 
prednost nizkih stroškov vgradnje 
in minimalne zahteve po prostoru. 
Thermia Atec je sistem za ogrevanje 
in pripravo tople vode v rezidenčnih 
objektih, ki deluje na osnovi napredne 
tehnologije zračne toplotne črpalke. 
Predstavlja fleksibilno alternativo 
ogrevanju s fosilnimi gorivi.
 
Atec je zasnovan, da zagotovi izvrstno 
notranjo klimo, maksimalno zanesljivost 
in optimalno stroškovno učinkovitost. 
Medtem ko vam nudi ogrevanje, 
toplo vodo in hlajenje, vam zagotavlja 
neverjeten prihranek energije do 75%. 

S štirimi opcijami notranje enote 
predstavlja ekonomično alternativo 
tradicionalnim sistemom v sodobnih 
stavbah, bodisi novogradnjah ali 
adaptacijah.

Bistvo skandinavske zasnove in 
vzdržljivosti
Toplotne črpalke Thermia so 
zasnovane, preizkušene in izdelane 
v enem od najhladnejših podnebij 
v Evropi. Švedske zime so zelo 
neusmiljene in ogrevanje je življenjsko 
pomembno od meseca septembra 
do maja. Tudi v najhladnejšem 
mesecu, februarju, toplotne črpalke 
Atec delujejo učinkovito pri zunanjih 
temperaturah do -20 °C.

Thermia Atec je grajena na 45 letih 
izkušenj v razvoju in dobavi toplotnih 
črpalk za trge Evrope in e ena najbolje 
prodajanih toplotnih črpalk Thermia 
od leta 2011. Sodobne tehnologije 
so srce izjemne zmogljivosti in 
zagotovijo popolno notranjo klimo v 
vseh pogojih.

Thermia  
Atec
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udobje skozi vse leto
Atec je zasnovan, da vas oskrbi z 
ogrevanjem in toplo sanitarno vodo. 
Da vam bi zagotovil maksimalno 
udobje, Atec vključuje tudi funkcijo 
aktivnega hlajenja, ki vam ohladi dom 
v najbolj vročih dneh. Če imate bazen, 
ga lahko povežete s Thermia Atec in 
dodatno zmanjšate stroške ogrevanja 
bazena.

Več tople vode, hitreje
Integriran sistem stratifikacije tople 
vode (TWS) - patentirana tehnologija 
Thermie ki zagotavlja izjemno 
hitro pripravo tople sanitarne vode 
- zagotovi 15% več tople vode in 
višje temperature od tradicionalnih 
alternativ. Prav tako zmanjša strošek 
tople vode in izboljša letno grelno 
število toplotne črpalke.

upravljate s toplotno črpalko na daljavo
Sistem Thermia Online vam zagotovi 
popoln nadzor nad ogrevalnim 
sistemom. Na daljavo lahko preverite, 
ali vse deluje tako kot mora in delovanje 
prilagodite vašim potrebam. Online 
sistem nudi naši tehnični podpori 
poglobljene diagnostične podatke in 
nam omogoča hiter odziv in spremljanje 
delovanja sistema v živo, na daljavo. 

VAŠA pOpOLNA KLIMATSKA REŠITEV

pRIhRANKI cO2 KORISTIJO NAM VSEM

Spodaj lahko vidite podatke iz študije primera sistema Thermia Atecm vgrajenega v 200 m2 
veliko stanovanjsko hišo v osrednji Sloveniji. Lastnik se je odločil vgraditi števec električne 
energije in toplotni števec in zagotovil zelo natančen pregled nad učinkovitostjo svojega sistema.

Letna poraba energije za ogrevanje se je z 2.100 litrov olja zmanjšala na 6.135 kWh elektrike, 
toplotna črpalka pa je proizvedla 20.410 kWh toplote za ogrevanje in toplo sanitarno vodo, kar 
pomeni, da je pridobila 70 % obnovljive energije - iz zraka. Emisije CO2 so se zmanjšale za 41 %, 
letni stroški ogrevanja pa so se zmanjšali za 64 % v primerjavi s sistemom na kurilno olje.

Več o študiji primera si lahko preberete na www.thermia.si:  
‘Letno grelno število toplotne črpalke na radiatorjih’

Resnična zmogljivost, izmerjena dan za dnem, govori zase.

LETNI STROŠKI 
OGREVANJA (EuR)

Predhodni 
ogrevalni sistem

Predhodni 
ogrevalni sistem 

Thermia 
Atec

Thermia 
Atec

1852
5670

669

3374

EMISIJE cO2 
(KG)
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Thermia

Atec
Toplotna črpalka zrak-voda Thermia Atec je zasnovana za 
doseganje optimalnih rezultatov v vseh podnebnih območjih 
Evrope – z neprimerljivim poudarkom na zmanjšanju 
porabe energije in zagotavljanju visokega udobja s pomočjo 
najnaprednejših tehnologij.

Nadzorni sistem 
– možgani toplotne črpalke
Nadzorni sistem Thermia uporablja 
algoritem, ki zagotavlja najnižje možne 
stroške obratovanja - medtem, ko vzdržuje 
želeno temperaturo v prostoru. Sam 
nadzorni sistem zmanjša potrebo po 
številnih termostatih, kar pomeni manj 
dodatnih obtočnih črpalk, conskih ventilov 
in časovnih programatorjev.

Visokokakovostne komponente 
Toplotna črpalka je opremljena z visoko 
učinkovitim EC ventilatorjem, ki izenačuje 
pretok zraka s potrebo po energiji. Hladilni 
krog vsebuje elektronski ekspanzijski 
ventil, ki hitro in natančno prilagaja pretok 
hladiva in omogoča visoko zmogljivost 
naprave v širokem razponu delovnih 
pogojev. Edinstvena logika samo-nastavitve 
pretoka prilagodi delovanje obtočne črpalke 
dejanskim potrebam v sistemu - Optimum 
tehnologija.  Napredna tehnologija 
odtajanja zagotavlja energijsko učinkovitost 
in polno funkcionalnost toplotne črpalke 
tudi v najhladnejših ziskih pogojih. Vgrajena 
ogrevana posoda za zbiranje odtajanega 
kondenzata zagotavlja, da le-ta pravilno 
odteka iz toplotne črpalke.

Tiho delovanje
Akustična zasnovana ohišja enote 
zagotavlja eno najtišjih ravni hrupa na 
trgu. Zunanjo enoto toplotne črpalke lahko 
preprosto postavite tja, kjer je najbolj 
priročno, brez da bi se preveč ozirali na 
vpliv hrupa.

Zmogljiv 180-litrski grelnik 
sanitarne vode
Grelnik sanitarne vode v notranji enoti 
Atec Total, prostornine 180 litrov, deluje 
po tehnologiji samodejne stratifikacije 
vode (TWS). Tako se voda ogreva bistveno 
hitreje in dosega višje temperature od 
tradicionalnih sistemov. Velika površina 
in specifična postavitev TWS navitja 
zagotavlja najhitrejše možno ponovno 
ogretje sanitarne vode.

Skandinavski dizajn
Zahvaljujoč skandinavskem dizajnu je 
toplotna črpalka Thermia Atec diskreten 
dodatek vašemu domu. Sistem odraža 
značilno skandinavsko zasnovo tako na 
zunaj, kot v skritih podrobnostih - prefinjeni 
detajli, logična in preprosta uporabniška 
izkušnja in kakovosti ter trajni materiali.

Fleksibilnost 
Atec je na voljo v različnih velikostih in 
ponuja razpon moči od 6 do 36 kW, kjer 
ena notranja enota nadzira eno ali dve 
zunanji enoti v kaskadi. Atec je primeren 
tako za počitniškehiše, eno- ali dvo-
družinske hiše, kot tudi za večje objekte.
Dodatno, Atec nudi vsestransko 
združljivost s širokim razponom dodatnih 
rešitev, kot so hibridno delovanje v 
kombinaciji z drugimi viri toplote, 
samooskrbno sončno elektrarno, sončno 
ogrevanje, ogrevnje bazena, hlajenje. 
Atec je združljiv z različnimi oddajniki 
toplote, kot je talno ogrevanje, radiatorji 
ali ventilatorski konvektorji. Varno in 
zanesljivo izpolnjuje zahteve nizom- in 
visoko-temperaturnih rešitev, bodisi v 
adaptacijah ali novogradnjah.

Visoka zmogljivost pri nizkih 
temperaturah
Zanesljivo in učinkovito deluje do -20 °C 

in zagotavlja visoko temperaturo vtoka 

v sistem ogrevanja in vedno visoko 

temperaturo sanitarne vode.
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Thermia Atec je fleksibilna 
rešitev, ki se preprosto prilagodi 
obstoječi opremi - ni vam potrebo 
vgraditi več, kot potrebujete. Tako 
smo sestavili tri različne pakete 
notranjih enot. Vse kar morate, 
je izbrati tisto, ki najbolje ustreza 
zahtevam v vašem domu.

Thermia Atec
STANDARD

Thermia Atec 
TOTAL

•	Inteligentni	krmilnik
•	Grelnik	sanitarne	vode	180	L
•	Obtočna	črpalka	razreda	A	 

z Optimum nadzorom
•	Električni	grelec
•	Tri-potni	ventil	za	preklop	med	

ogrevanjem in pripravo tople 
vode

•	Na	voljo	tudi	z	vgrajenim	
hranilnikom toplote 60 L in 
kspanzijsko posodo (Total+60)

Thermia Atec 
pLuS

•	Inteligentni	krmilnik
•	Obtočna	črpalka	razreda	A	 

z Optimum nadzorom
•	Električni	grelec
•	Tri-potni	ventil	za	preklop	

med ogrevanjem in pripravo 
tople vode

        (Thermia Atec TOTAL se lahko kombinira z zunanjimi enotami Atec 6, 9, 13.)

IZBERITE uSTREZNO  
NOTRANJO ENOTO

Zunanja enota

Krmilnik koordinira in nadzira ogrevalni sistem. Toplotne črpalke 
Thermai delujejo s popolno preciznostjo, da zagotovijo najboljše 
udobje bivanja v vašem domu ob najnižjih možnih stroških.
The controller coordinates and controls the heating system. 

Naš krmilnik je zelo preprost za uporabo. Prikazije vizualizirane 
grelne krivulje in ko ga enkrat nastavite, se ni potrebno več ukvarjati 
z nastavitvami. Dvigovanje ali spuščanje notranje temperature 
dosežete s pritiskom na eno samo tipko.

Toplotno črpalko Thermia lahko nadzirate tudi preko pametnega 
telefona ali računalnika preko aplikacije Thermia Online.

INTEIGENTNI NADZORNI SISTEM - 
pREpROST upORABNIŠKI VMESNIK

•	Inteligentni	krmilnik
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pionirji toplotnih črpalk
Zadnjih 50 let vlagamo vse naše 
zmogljivosti v razvoj in nenehno 
izpopolnjevanje enega samega 
produkta: toplotne črpalke. 
Naš poudarek na geotermalni 
energiji nam je zagotovil vodilno 
poznavanje tehnologije toplotnih 
črpalk na svetu.

Zasnovane s strastjo
Razvoj resnično trajnostnih 
rešitev z obnovljivimi viri energije 
je moč doseči le s strastnimi, 
predanimi in brezkompromisnimi 
strokovnjaki. V našem razvojnem 
centru najdete nekatere izmed 
najviše kvalificiranih inženirjev v 
Evropi. 

Rojene na Švedskem
Vse naše črpalke so načrtovane, 
izdelane in preizkušene na 
Švedskem z uporabo najnovejših 
tehnologij in sestavnih delov 
najvišje kakovosti. S ponosom 
štejemo vodilnega svetovnega 
specialista v industriji, Danfoss, 
med naše tehnološke partnerje.

ThERMIA

EDINSTVENE 
ENERGETSKE REŠITVE  
OD 1923

Zastopa in prodaja:

Atlas Trading d.o.o. | Celjska cesta 45, SI-3212 Vojnik
www.atlas-trading.si, info@atlas-trading.si | t. 03 425 54 00

slovenia.thermia.comThermia toplotne črpalke


